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Beste ouers/voogde                                                                                                                           21 Januarie 2014 
Neem asb. kennis van die volgende inligting: 

Dit is vir my en my gesin, ‘n groot eer en enorme voorreg om verbonde 

te wees aan Paarl-skool. Dit is ook vir my baie belangrik om eerstens 

dankie te sê aan die skoolbeheerliggaam wat my vir die hoofpos 

aanbeveel het. Insgelyks vir die Weskaapse Onderwysdepartement wat 

my aanstelling bekragtig het. Ek wil almal verseker dat ek elke dag 

net my beste sal gee en deurentyd net die belange van elke leerder, 

elke ouer en elke personeellid, op die hart sal dra. Met my hand in die 

hand van die Here en aan die voete van Jesus sal ek my dagtaak 

verrig. Baie sterkte vir 2014 en mag al u drome werklik waar word!  

DATABASIS 
 
Dit is ontsettend belangrik dat ons ten alle tye u 
korrekte kontakbesonderhede het. Dit sluit die volgende 
in: huisadres, posadres, kontaknommers (almal) en 
eposadres. Sou dit verander moet u onmiddellik die skool 
kontak, verkieslik op skrif. U as ouer kan ons help deur ‘n 
kwaliteit databasis instand te hou tot ALMAL se voordeel. 
Dankie dat u ons hiermee help. 

Alle ouers word hartlik uitgenooi na die eerste 
oueraand op Donderdag 30 Januarie om 19:00 
in die skoolsaal. Na ‘n baie kort vergadering sal 
ouers geleentheid kry om die onderwysers te 
ontmoet. Ons sien regtig uit om soveel ouers as 
moontlik hier te sien! Dankie dat u moeite doen 
om hier te wees. 

Ons wil u vriendelik vra om toe te sien dat alle besittings van u kind 

duidelik gemerk is. Ons kan u baie geld spaar as u dit doen. Indien daar 

iets wegraak kan mev. Martie Loubser by die “time out” lokaal 

genader word, miskien is dit daar. Moedig u kind aan om navraag te 

doen. Ons help graag. 

Verlore 
goedere 

U is welkom om apparaat, spalke, looprame, 
rolstoele ens wat nie meer in gebruik is nie, 
stukkend is of onderhoud benodig na die 
Fisioterapie Departement te stuur met ’n nota. 
Ons sal ons bes probeer om dit reg te maak of 
’n oplossing vir u problem te kry.  

Leerders wat tans privaat fisioterapie ontvang 
moet asseblief daarmee voortgaan. Stel ons 
asseblief net in kennis van wie die terapeut is, 
sodat ons kan help met beplanning en doelwitte. 

U het reeds of sal nog ‘n skrywe 

hieroor ontvang. Ons sien uit om 

u Vrydag 31 Januarie om 17:00 by 

die skool te ontvang. 

OPV KENMEKAAR OORSLAAP 



Paarl-skool groete 
 
 
 
S.Kruger 
HOOF 

Geen Paarl-skoolleerders mag voor die skool (by 

die hoofingang) op- en afgelaai word nie. Dit is 

die reël. Die enigste uitsondering wat toegelaat 

sal word, is wanneer ouers hul rolstoelgebonde 

leerders op reëndae voor die skool op- en aflaai.  

KLEURE-SPORT ATLETIEK 
 

U het ook reeds inligting oor ons kleure-
sport op Donderdag 23 en Vrydag 24 
Januarie ontvang. Kom ondersteun u 

kind. Hulle waardeer dit regtig!  


